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Enligt referat i indonesiska tidningar så talade stats-
minister Fredrik Reinfeldt vid sitt besök i Indonesien 
den 14 november bara om handel, inte om miljöfrågor, 
inte om de pågående brotten mot mänskliga rättigheter i 
Papua och inte heller om straffriheten för brott mot 
mänskliga rättigheter begångna i Östtimor 1975-1999. 

Men det kan ju bero på bristande rapportering i indo-
nesisk press. 

Reinfeldt anlände till Indonesiens huvudstad på ön 
Java på kvällen den 13:e och lämnade landet på förmid-
dagen den 15:e. Det är det första svenska statsminister-
besöket i Indonesien efter att länderna upprättade diplo-
matiska förbindelser 1952. Reinfeldt åtföljdes av en 
delegation på 30 affärsmän, handelsminister Ewa Björ-
ling och Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano. 

Svenska ambassadens pressmeddelande inför be-
söket säger att statsministern har med sig representanter 
för banker och statliga myndigheter för innovation, 
entreprenörskap och exportfinansiering. Vidare att han 
planerar ett besök vid Monas (det nationella monu-
mentet) tillsammans med den nyvalde Jakartaguver-
nören Joko ‘Jokowi’ Widodo och presentera det svenska 
konceptet för miljövänliga (sustainable) städer. I press-
meddelandet står också att handeln mellan länderna har 
ökat och att svensk export till Indonesien har ökat med 
imponerande 69% under de första åtta månaderna av 
2012. 

På onsdagen träffade Reinfeldt Indonesiens presi-
dent Susilo Bambang Yudhoyono, deltog i en officiell 
lunch samt höll ett inledningstal vid en rundabords-
diskussion med tema "Indonesia – Sweden: Unlocking 
the Trade and Innovation Potential" organiserad gemen-
samt av svenska handelsrådet och ambassaden i Jakarta. 

Under en presskonferens sade den indonesiske presi-
denten att de två länderna redan har samarbetat om 
investeringar, handel, utbildning och mänskliga rättig-
heter (sic) bland annat. Reinfeldt erbjöd hjälp med att 
lösa Jakartas till synes olösliga trafikproblem. "Vi har 
en mängd erfarenhet av sådant [och vi vet] hur man ska 
göra det på ett smart sätt - hur man styr trafik så att man 
förlorar mindre tid på att vänta på att andra fordon 
flyttar sig. Det här är ett problem över hela världen." 

Sedan tillade Reinfeldt att långa trafikstockningar i 
Jakarta är oundvikliga med tanke på Indonesiens snabba 
ekonomiska tillväxt. Även om statsministern inte för-
klarade hur Sverige skulle kunna bidra till att lösa 
Jakartas trafikelände, så sade han att investeringar i 
offentlig trafik inklusive utveckling av järnvägar och 
vägar behövs och uttalade Sveriges intresse att fördjupa 
samarbetet med Indonesiens växande bilindustri även 
om han lade tonvikten på "uthålliga industrier". 

-Jag tycker att vi ska beskriva Indonesien som ett 
fritt land och en fungerande demokrati, säger han [Rein-
feldt] vid en pressträff i Jakarta, står det på Svenska 
Dagbladets webbplats (daterat 2012-11-14). 

Men Svenska Dagbladet skriver också att han anser 
[Indonesien] har kommit långt från sitt auktoritära för-
flutna, men att det är en annan bild än den UD gett: 

”Det indonesiska rättssystemet anses alltjämt 
vara ett av världens mest korrupta och rätts-
säkerheten och förtroendet för rättsapparaten är 
mycket begränsat”, skriver svenska UD i sin 
Indonesienrapport om mänskliga rättigheter år 
2010, som bland annat beskriver ”brutalitet” och 
”övervåld” från säkerhetsstyrkorna. 

Var det därför som president Yudhoyono och stats-
minister Reinfeldt diskuterade frågor som rör demokrati 
och mänskliga rättigheter och som "står på dagord-
ningen för reformer och demokratisering i Indonesien", 
enligt den indonesiske presidentens webbplats? 

Tommy Pollák 

Källor utöver Svenska Dagbladet: 

• http://www.thejakartaglobe.com/home/swedish-pm-
to-talk-business-meet-jokowi-in-jakarta-visit/556011 

• http://www.antaranews.com/en/news/85601/
president-calls-for-increased-cooperation-between-
indonesia-sweden 

• http://www.thejakartaglobe.com/news/sweden-
offers-to-solve-jakartas-traffic-problems-during-pm-
visit/556146 

• h t t p : / /www . p r e s i d e n r i . g o . i d / i n d e x . p h p /
fokus/2012/11/14/8498.html 
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